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O presente Álbum Seriado foi desenvolvido para ajudar os 
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discussão participativa sobre a filaríase linfática e acções 
simples que as famílias e comunidades podem tomar para 
prevenir e tratar essa doença
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O que é a Filaríase Linfática?

O que é Diálogo Comunitário?

A Filaríase Linfática, também conhecida por elefantíase, é 
uma doença muito comum nas nossas comunidades, e afecta 
muitas pessoas: adultos, crianças, idosos. A Filaríase 
Linfática pode ser muito grave a longo prazo, se não for 
tratada. Mas existem soluções para evitar e tratar essa 
doença.

É importante que os membros da comunidade partilhem 
informações e experiências sobre a doença para resolver 
juntos este problema de elefantiase, através de soluções 
comuns e factíveis, para melhorar a saúde da comunidade.

Um diálogo comunitário acontece quando os membros da 
comunidade se reúnem para discutir questões do seu 
interesse.

"O diálogo comunitário" é diferente da "sensibilização da 
comunidade" ou palestra. Numa palestra, usualmente, uma 
pessoa fala para a comunidade sobre um tema. Num diálogo 
comunitario, todos os participantes podem partilhar 
informação e experiências sobre o tema. No final do diálogo 
comunitario, os participantes devem chegar a acordo sobre 
acções a serem tomadas pela comunidade e como essas 
acções serão implementadas pela própria comunidade para a 
resolução dos problemas de saúde.



10 Passos para Conduzir um Diálogo comunitário

Antes do diálogo comunitário:
1. Conhecer as imagens que podem ser usadas para estimular a discussão.

2. Falar com líderes comunitarios, membros influentes e membros do comité de saúde que 
podem ajudar no diálogo.

3. Marcar a data, hora, tema e o local , com todos os participantes.

No dia do diálogo comunitário:
4. Introdução
Depois das saudações dos participantes, apresentar o tema e o objectivo do diálogo. 
Verificar o cumprimento das decisões tomadas no encontro anterior.

5. Explorar o tema
Estimule um debate, deixando as pessoas a partilhar os seus conhecimentos e experiências 
pessoais sobre a doença, mostrando imagens do Álbum seriado. Pedir a cada pessoa para 
descrever a imagem e mostra-la ao grupo. Depois, pedir aos participantes para debaterem. 
Antes de passar para a imagem seguinte confirme se foram discutidas as informações 
básicas (texto atrás das imagens do seu Álbum seriado).

6. Identificar acções
Pedir aos participantes que escolham uma ou duas acções concretas e factíveis que devem 
ser feitas pela própria comunidade para reduzir a doença na comunidade.

Registe na sua sebenta e peça aos participantes para reportar sobre acções que eles 
concordaram fazer no último diálogo, e discutir como ultrapassar as dificuldades. Depois, 
pedir aos participantes que escolham juntos mais uma ou duas acções possíveis de fazer.

7. Tomar decisões
Os participantes devem concordar com os passos: Quem é que vai fazer o quê? Quando?
Anotar na sua sebenta as decisões tomadas, responsabilidades dos membros da 
comunidade e ponto de situação, se for o caso.

8. Resumir as informações usando o Álbum seriado junto aos participantes. Lembrar a todos 
as decisões tomadas.

9. Agradecer aos participantes por terem partilhado as suas opiniões e marcar o próximo 
encontro.

No fim do diálogo:
10. Verificar na sua sebenta se registou toda informação concordada no diálogo e guardar 
até alguém do Comité de Saúde, da Unidade Sanitária ou dos serviços distritais de saúde 
pedir.



Como saber se tem a Filaríase Linfática?

A pessoa doente pode ter febre, inchaço nas pernas, 
braços, mama e no inchaço na zona dos testiculos. 

Se a pessoa não for tratada, o inchaço não pára, ele 
aumenta cada vez mais. As pessoas doentes podem ter 
membros tão inchados até causar dificuldades em andar e 
fazer outras tarefas da vida normal. A forma mais grave é 
chamada de elefantíase.

Há duas formas principais do inchaço: 

Linfodema é o inchaço nas pernas ou mama no caso das 
mulheres. 

Hidrocele é o inchaço na zona dos testiculos., 
principalmente nos homens.

Pessoas que têm este tipo de sinais no corpo DEVEM ir à 
unidade sanitária.



Como saber se tem a Filaríase Linfática?1



Como se apanha a Filaríase Linfática?

Quais as pessoas mais afectadas?

A filaríase linfática é também conhecida por elefantíase.

A filaríase linfática é uma doença causada por vermes. 

Os vermes entram no corpo através da picada do mosquito à 
noite. Uma vez que os vermes têm entrado no corpo, eles 
permanecem no corpo durante muitos anos e criam 
problemas. 

Todas as pessoas picadas por mosquitos podem apanhar a 
doença, sejam crianças, mulheres, homens ou idosos. 

Quando mosquitos picam uma pessoa doente e, em 
seguida, picam outra, a segunda pessoa fica infectada 
também.
 
Em um curto espaço de tempo, toda a comunidade pode 
estar infectada. 
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Como evitar a filaríase linfática?

Esta doença previne-se ao evitar a picada do mosquito 
à noite

� dormindo debaixo de redes mosquiteiras todas as 
noites

� eliminando águas paradas e o lixo ao redor das 
nossas casas ajuda a reduzir número de mosquitos

� vestindo roupas com mangas compridas e calças 
compridas para evitar a picada por mosquitos
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Como se previne a filaríase linfática?

A toma de medicamento durante as campanhas de 
tratamento também ajuda a prevenir a doença.

A direcção provincial da saúde está a conduzir várias 
campanhas ao longo do ano para trazer serviços de saúde 
até a população.

Durante as campanhas contra a filaríase linfática, o 
medicamento é dado gratuitamente e mata os vermes que 
causam a doença.

As campanhas servem para ajudar as comunidades a 
reduzir  a doença,  mas as comunidades têm 
responsabilidade na prevenção da doença. 
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Quem deve tomar o medicamento?

Todas as pessoas a partir de 5 anos de idade podem tomar o 
medicamento para evitar ter um inchaço.

Só algumas pessoas não devem tomar: mulheres grávidas, mães que 
têm bebés recém-nascidos há menos de 7 dias atrás, crianças 
menores de 5 anos ou abaixo de 90 cm de altura, e doentes graves 
incluindo doentes com ataque agudo do linfodema.
 
O mesmo medicamento é dado a todas pessoas; mas o número de 
comprimidos a ser tomado depende da altura da pessoa.

�É sempre melhor comer alguma coisa antes de tomar o 
medicamento.
�

�Ferver com antecedência um pouco de água e trazer ao ponto de 
distribuição para tomar o medicamento.
�

�Não force as crianças a engolir o comprimido. Pode-se esmagar o 
comprimido e misturá-lo com um pouco de água num copo para ser 
mais fácil para as crianças tomaram.

As vezes, algumas pessoas podem sentir desconfortos quando 
depois de tomarem o medicamento (como vómitos, náuseas, dor de 
barriga, dor de cabeça, comichão na pele ou febre), mas estes não 
duram por muito tempo.

Se alguém tiver essas reacções por mais de um dia, deve ir a uma 
unidade sanitária para ser avaliado pelo médico. 
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Como se trata a filaríase linfática?

Nem todas formas da doença podem ser tratadas.

�A filaríase linfática pode se curar quando for tratada de 
forma atempada, com toma de medicamentos, oferecidos 
gratuitamente durante as campanhas de tratamento 
organizadas pela direção provincial da saúde.
�O Hidrocelo em muitos casos pode ser curado com cirurgia 
�O Linfodema não pode ser curado, mas pode ser 
melhorado: as pessoas que têm membros inchados podem 
evitar o aumento do inchaço com algumas acções simples em 
casa

Todas pessoas que têm inchaço devem dirigir-se à unidade 
sanitária mais próxima, para ser avaliados pelo técnico de 
saúde
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Cuidados diários do Linfodema

1) Higiene

�Lavar as pernas inchadas completamente com água e sabão, 
inclusive entre os dedos e dobras
�Secar delicadamente a perna para evitar danos à pele, não 
esquecendo entre os dedos e dobras.
�Algumas pessoas que sofrem linfodema podem precisar de 
ajuda com lavagem e secagem do membro. 
�Estas técnicas de limpeza também devem ser usadas para 
outras partes do corpo com linfodema.

2) Cuidados da pele: Esfregar a pele com pomada ou óleo local, 
como óleo de cozinha limpo

3) Sapatos ou chinelos confortáveis para manter os pés limpos, 
devem ser confortáveis para proteger os pés

4) O membro afectado deve ser levantado durante a noite e 
quando possível durante o dia fazer exercício com movimentos de 
baixa intensidade das articulações.. 

É muito importante cada um de nos ajudar as pessoas doentes a 
cuidar dos inchaços para evitar agravamento das incapacidades 
físicas; os doentes podem por exemplo criar grupos de auto-
cuidados; São grupos compostos por pessoas que se encontram 
regularmente para trocar conhecimento e experiencia sobre essa 
doença e também ajudar uns aos outros na prática diária dos 
Cuidados do Linfedema’
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Gestão do ataque agudo no Linfodema

Pessoas com linfodema podem ter um ataque agudo de dor 
da perna inchada. Às vezes, elas também podem ter febre, 
dor de cabeça e calafrios, náuseas e / ou vómitos.

No caso de ataque agudo, mergulhar imediatamente a 
perna num balde de água fria até parar a dor; beber muita 
água e descansar. 

Tomar medicamento para baixar a febre.

Assim que a dor passar, lavar as pernas completamente, 
inclusive entre os dedos e dobras,e secar delicadamente a 
perna para evitar danos à pele, não esquecendo entre os 
dedos e dobras.



O que fazer quando tiver muita dor8


